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Un pres fugat de  
Quatre Camins retorna  
a la presó convençut per 
la família i els Mossos

Bosch ofereix ara ajornar 
el tancament de la planta 
de Lliçà d’Amunt fins  
al març de l’any vinent

Alcaldes com els de Mollet 
i Granollers reactiven el 
‘lobby’ per la defensa de la 
segona corona de Barcelona

(Pàgina 37)(Pàgina 18)(Pàgina 5)

Jardiners espontanis
L’Ajuntament de Granollers arrenca plançons de fruiters 
–alguna mena de cítric– que algú havia plantat sense permís 
en un parterre del parc del Lledoner, a tocar del carrer.

(Pàgina 8) El cartell on s’explica la retirada dels arbres
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La memòria del carrer
Maribel Pou i Montserrat Domènech publiquen les seves 
vivències i el testimoni de molts altres veïns sobre el carrer 
Tarafa de Granollers en un llibre de l’editorial Alpina.

(Pàgina 45) Les autores del llibre amb dues veïnes
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Prop de la meitat d’estacions 
de tren a la comarca continuen 
amb barreres arquitectòniques
Set parades d’Adif i Renfe no tenen ni ascensor ni un pas soterrat adequat

(Pàgines 2 a 4) Iris González, de l’organització Adimo, a l’estació de Mollet-Sant Fost aquesta setmana

La Fundació 
Vallès Oriental 
i Apadis 
anuncien  
la seva fusió

(Pàgina 7)

Una parella 
instal·lada a 
l’antic Privat fa 
anar de corcoll 
els Bombers

(Pàgina 6)

Carme Ballús 
escriu sobre 
salut mental i 
adolescents: ‘El 
cap sota l’ala’

(Pàgina 33 i editorial)

La firma QEV, 
de Montmeló, 
vol fer vehicles 
elèctrics a 
l’antiga Nissan

(Pàgina 35)

Àlex Palou, 
de Vilamajor, 
aspira al títol 
de campió a les 
IndyCar Series

(Pàgina 48)

El Tast de la 
Mitja sortirà 
de Canovelles 
en lloc de  
la Garriga

(Pàgina 49)
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